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Daglig leder har ordet 
 
NAMAS Vekst AS er en attføringsbedrift med stort samfunnsmessig engasjement i vårt nærområde. 
Vi tilrettelegger for arbeidsoppgaver som skal bidra til å utvikle og kvalifisere mennesker for 
arbeidslivet. Det er for en attføringsbedrift som oss viktig å ha evnen til å se og utvikle hele 
mennesket. 
 
NAV er sammen med våre eierkommuner vår største og viktigste kunde og samarbeidspartner. 
Samarbeidet har vært godt, stabilt og utviklende over mange år. NAMAS Vekst har for 2018 hatt 
avtale med NAV omkring tiltakene AFT (Arbeidsforberedende Trening) og VTA (Varig Tilrettelagt 
Arbeid). AFT ble innført ultimo 2017 og har medført mer fokus på basiskompetanseopplæring og 
resultatkrav, noe som er nedfelt i spesifikasjonen for tiltaket. Erfaringene hittil er at vi har lyktes 
godt med gjennomføringen av dette tiltaket, både overfor NAV, deltakere og næringsliv.  
 
I 2018 fikk vi etablert et eierdokument, som vi mener vil være et viktig redskap i veien videre og da 
spesielt med tanke på utviklingen av de tjenester vi kan tilby våre eiere. Dokumentet berører et 
vidt spekter av aktuelle tjenester, slik som innsats overfor unge og innvandrere/flyktninger, hvor 
nettopp dette med rekruttering og tilrettelegging for ordinært arbeid er helt vesentlig.  
 
Skogmo Industripark, hvor NAMAS Vekst AS er medlem, har i 2018 både vokst i antall medlemmer 
og styrket sin egen organisasjon betydelig. Det er viktig for oss å være så tett knyttet til 
industriparken som vi er, både med tanke på utviklingsmuligheter av egne avdelinger, 
utviklingsmuligheter av tjenester for andre medlemmer og ikke minst hvordan vi kan fungere som 
tilrettelegger i en kontinuerlig rekrutteringsprosess for mange av bedriftene. NAV blir også her en 
viktig samarbeidspartner, i et område hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft samtidig som 
arbeidsledigheten er veldig lav. I en slik sammenheng er det viktig å oppsøke og utnytte den 
arbeidsreserven som faktisk finnes i regionen.  
 
Vi har gjennom hele 2018 hatt et godt og aktivt samarbeid med de andre vekstbedriftene i 
Namdalen. Vi ser alle verdien av dette samarbeidet, både faglig, praktisk og ikke minst med tanke 
på hvordan vi best kan være rustet til å møte konkurransesituasjonen knyttet til tiltak som legges ut 
på anbud. Samarbeidet foregår også som følge av vårt medlemskap i foreningen 
Arbeidskompetanse, som omfatter vekstbedrifter i hele Trøndelagsfylket. 
 
Fylkessammenslåingen i Trøndelag har helt klart påvirket også oss, blant annet gjennom en 
omorganisering i NAV. En fordel med denne omorganiseringen har vært tilsetting av en 
tjenestekoordinator med ansvar for hele Namdalen. Det har gitt både NAV, deltakere og oss 
vekstbedrifter en viktig regional stemme i det som nå er blitt Norges nest største fylke i areal og 
femte største i folketall. Ordningen har på mange måter vært utviklende for oss og styrket 
samholdet oss vekstbedrifter imellom.  
 
Resultatet for 2018 ble et overskudd på omtrent 119.000,-, noe som er omtrent 206.000,- mindre 
enn budsjett. De viktigste årsakene til dette er: lavere plassutnyttelse av NAV i AFT-tiltaket enn 
budsjettert, samtidig som vi har lyktes med både en samlet kostnadsreduksjon og noe økt 
omsetning på vaskeritjenester.  
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Det er i 2018 blitt brukt ca 45 dagsverk til kompetanseheving for ansatte. 
 
Sosiale arrangement for alle ansatte er videreført i 2018, skjønt det årvisse elgsoddet på Høylandet 
måtte forskyves til 2019 av praktiske årsaker. Til gjengjeld kunne vi for første gang skilte med at 
samtlige eiere var representert under elgsoddet, selv om det kanskje er å forskuttere på årsrapport 
for 2019. Det er uansett viktig at ansatte fra de forskjellige avdelingene har flere arenaer og treffes 
på i løpet av året. 
 
Under er en framstilling over økonomiske nøkkeltall de siste årene (i 100 000): 

 

 

Vårt hovedfokus er og skal være som vår visjon: NAMAS Vekst AS utvikler mennesker  
 
 
Frode Leirvik 
  

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Driftsinntekter 16 002 16 257 16 614 15 178 14 449 14 039 

Personalkostnader 10 205 10 636 9 790 8 865 9 314 9 572 

Personalkost. i % av driftsinnt. 64 65 59 58 64 68 

Driftsresultat 238 -1 080 394 517 -298 -897 

Driftsmargin i % 1,5 -6,6 2,4 3,4 -2,1 -6,4 

Nettoresultat etter finans 120 -1 176 316 444 -343 -938 

Egenkapital 5 748 5 628 6 804 6 487 6 043 6 386 

Avkastning på egenkapital i % 2,1 -20,9 4,6 6,8 -5,7 -14,7 

Egenkapital i % av totalkapital 53 55 62 62 63 63 
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Organisasjonskart 
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Årsrapport fra avdeling for Attføring 
 
NAMAS Vekst AS har fokus på utvikling og kvalifisering av enkeltmennesker for arbeidslivet. Dette 
krever:  

- Et godt arbeidsmiljø  
- God kvalitet i alle ledd 
- Fleksibilitet og omstillingsevne 
- Godt omdømme 
- Godt samarbeid med eksterne samarbeidsparter og næringsliv 

 
Våre utfordringer er:  

- Små og mange avdelinger, enkelte med stor geografisk avstand seg imellom  
- Kompetanse må flyttes mellom avdelingene  
- Rammebetingelser i endring 

 
Riktig bemanning i attføringsavdelingen blir dermed en vesentlig faktor for å lykkes. Vi har i løpet 
av 2018 opplevd en del endringer i bemanningen av ulike årsaker. Blant annet gikk attføringsleder 
ut i permisjon på høsten og vikar for denne kom på plass med rom for noe overlapping. Vi har 
fortsatt en veilederressurs i Lierne og en veilederressurs på Trones. Veilederressurs på Trones har i 
tillegg hatt ekstra veilederoppdrag i Grong for å avhjelpe behovet i attføringsavdelingen. Dette har 
vist seg nødvendig da personalressursene tidvis har vært presset. Vi opplever likevel å ha god 
kompetanse i selskapet og arbeider aktivt for å bruke denne på best mulig måte.  
 
Ved overgangen til tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) har vi sett nytten av å ha en 
pedagogisk ressurs i bedriften. Basiskompetansekartlegging, samt opplæring både i norsk og 
engelsk er et tilbud vi har kunnet gi kombinert med utprøving og kvalifisering til ordinært arbeid 
og/eller utdanning. Vi har hatt et godt samarbeid med skole/videregående skole i 2018. 
 
Vi er i gang med videreutvikling av vårt samarbeid med næringslivet med hensyn til inkluderende 
bedrift/samarbeidsavtaler. I tillegg er det lagt til rette for et utvidet tilbud av kurs for 
tiltaksdeltakere. Vi har blant annet gjennomført et egenutviklet kurs i Arbeidsmiljøloven og kurs i 
regi av vår bedriftshelsetjeneste rettet mot bedre forståelse av kosthold og fysisk aktivitet.  
 
Samarbeidet mellom vekstbedriftene i Namdalen hadde opprinnelig som mål å opprette en felles 
tiltaksenhet for de tre bedriftene fra 01.01.18. Mot slutten av 2017 ble det likevel klart at en slik 
løsning ikke lot seg realisere. Man valgte da en mer uformell løsning, der bedriftene gjennomfører 
jevnlige samarbeidsmøter for et tettere samarbeid både innenfor produksjon/tjenesteleveranse og 
attføring. Samarbeidet må ses på som en del av deltakelsen i Arbeidskompetanse og enigheten om 
at det er nødvendig å samarbeide for å være bedre rustet i kampen om konkurranseutsatte tiltak. 
Intensjonen er å gjennomføre 3-4 slike møter årlig og da gjerne sammen med NAV og andre aktører 
som det er naturlig å samarbeide med.  
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Samarbeid og markedsføring 

NAMAS Vekst AS sine primære 
profileringskanaler er i møter med 
NAV/deltakere og vår hjemmeside og 
Facebook-profil. Sistnevnte har vist seg å ha 
betydelig rekkevidde og inviterer til god 
interaktivitet med publikum. Vi valgte i 2018 
å stille med egen stand ved IN-messa i 
Grong, først og fremst for å gjøre oss 
tilgjengelig i en sammenheng med andre 
lokale bedrifter og forventninger om å nå ut 
til et større publikum. Vi opplevde godt 
besøk og mange gode dialoger i løpet av messa.  
 
Som medlem i Skogmo Industripark får vi ta del i deres nettverk, både når det gjelder 
markedsføring og mer faglig omtale. Skogmo Industripark leverer fortsatt sitt regelmessige 
informasjonsskriv, samt at de har styrket sin aktivitet betydelig på sosiale medier. Det er et godt 
samarbeid, som spenner vidt både i innhold og omfang. Spesielt interessant for NAMAS Vekst AS 
har vært andre medlemsbedrifters behov for rekruttering og hvordan vi sammen med NAV kan 
bistå i denne prosessen. Vi har gjennom dette samarbeidet kommet tettere innpå de andre 
bedriftene i industriparken, noe som har resultert i flere, om enn mindre, konkrete prosjekter. 
Skogmo Industripark har dessuten foretatt en grundig kartlegging av sine medlemmer nettopp med 
tanke på å dyrke fram gode samarbeidsprosjekter på tvers av bedriftene. Vi vil også trekke fram 
industriparkens initiativ overfor NTNU, som vi mener vil være en viktig brikke i et vidt spekter av 
utviklingsmuligheter for bedriftene, NAMAS Vekst AS inklusive.  
 
Vi har over flere år hatt godt samarbeid med våre eierkommuner, om enn noe ulikt fra kommune til 
kommune. Gjennom vårt eierdokument har vi styrket forutsetningene for dette samarbeidet. Det 
finnes helt klart et rom for langt flere samarbeidsmuligheter her enn hva vi fram til nå har klart å få 
til. Selv om behovet fortsatt forventes å være ulikt fra kommune til kommune, er premissene nå 
tydeligere og mer helhetlig.  
 
Vi har jevnlige samarbeidsmøter med NAV for å gjennomgå vår og NAV sine erfaringer med AFT-
tiltaket. Tiltakskoordinator i NAV har et nært samarbeid med NAMAS og de andre 
tiltaksleverandørene i fylket for å gjøre tilbudet best mulig. Vi har gode rutiner og dessuten lav 
terskel for samarbeid og utviklingssamtaler med NAV lokalt, som gjør at vi kan skreddersy hvert 
enkelt oppdrag etter deltagernes behov. 
 

Kvalitetssikring i attføringsarbeidet – eQuass 

Kvalitet i vårt attføringsarbeid er en av grunnsteinene i vår virksomhet, både overfor NAV, våre 
eiere og oss selv. De prinsippene som eQuass legger til grunn for kvalitetsarbeidet sikrer at 
etterlever nettopp dette. NAMAS Vekst AS ble godkjent av eQuass 01.01.18 og i to år framover. 
Dette tar vi som en indikasjon på at kvalitetsprinsippene er godt innarbeidet i organisasjonen. Vi 
arbeider samtidig med kontinuerlige forbedringer av våre rutiner, prosedyrer, kurs- og 
kompetanseutvikling innen attføringsarbeidet. 
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Kompetanse  

NAMAS Vekst AS dekker et stort geografisk område og vår kompetanse skal i prinsippet være 
tilgjengelig i hele området. Dette gjelder spesielt kompetanse innen veiledning og ulike 
kartleggingsverktøy, noe som stiller store krav til mobilitet hos de som innehar spisskompetanse. I 
2018 har vi oppnådd god og mobil spisskompetanse innen karriereveiledning og ROS-kartlegging. 
Samtidig har vi valgt en langt bredere tilnærming til kompetanse innen Supported Employment 
(SE), noe som vi mener er viktig ut fra økende behov for arbeidskraft og sterk satsing innad i NAV 
på metoden. Det vil i 2019 bli brukt mer tid på nettopp SE for i prinsippet alle ansatte med 
arbeidsleder- eller veilederoppgaver. Kompetanseløftet vil skje i samarbeid med de andre 
medlemmene i Arbeidskompetanse.  
 

Brukertilbakemeldinger 

NAV  

Evalueringsskjema er også i år sendt ut til våre samarbeidsparter i NAV i indre Namdal.   
Evalueringsskjemaet inneholder spørsmålsstillinger hentet fra Benchmarking Attføring (BATT). 
Antallet tilbakemeldinger er for få til å gi en representativ statistikk, men generelt kan vi si at vi får 
spesielt gode tilbakemeldinger på hvordan vi involverer deltakerne i attføringsprosessen. Vi får 
også jevnt over gode tilbakemeldinger på samsvar mellom bestilling fra NAV og levert tjeneste og 
dokumentasjon av dette, samt for god kompetanse, godt samarbeid med andre aktører og utvikling 
av våre tjenester. Til gjengjeld tyder det på at vi kan bli bedre til å informere hva vi kan tilby av 
tjenester og at vi løpende bør vurdere hvorvidt våre arbeidstreningsarenaer er relevante for 
deltakerne. 
 

Brukertilfredshet VTA og AFT 

Tilbakemeldinger om brukertilfredshet hos våre deltakere i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) hentes 
inn gjennom spørsmål i den årlige medarbeidersamtalen. Her forsøkes belyst hvorvidt de er 
fornøyd/ikke fornøyd med sin arbeidssituasjon og hvordan de trives i bedriften. Det blir opp til den 
respektives veileder å tolke svarene. Vi arbeider med forbedringer av denne prosessen, slik at vi 
både får tydeligere spørsmål å stille og enklere svar å analysere. Ut fra de tilbakemeldinger som er 
kommet i 2018, opplever vi at de fleste er fornøyd med sin arbeidssituasjon og trivsel. Det er i 2018 
ikke mottatt noen klager fra deltakerne i tiltaket. 
 
For AFT kartlegges brukertilfredshet gjennom anonyme og frivillige undersøkelser i slutten av 
tiltaket. Også her ser vi behovet for å utvikle spørsmål og svar, slik at man ytterligere sikrer 
brukernes anonymitet og gir bedre rom for konstruktiv kritikk. Dette mener vi vil bedre brukernes 
motivasjon til å svare, samtidig som det gir oss et bedre erfaringsgrunnlag for videreutvikling. I 
2018 hadde vi kun positive tilbakemeldinger fra brukerne og registrerte ingen klager på tilbudet. 
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Tiltakene 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er fremdeles bedriftens 
største tiltak og vi har fortsatt som mål å være NAV sin 
foretrukne leverandør av tiltaket VTA i Indre Namdal.  I 
VTA gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, samt 
supplerende oppfølgingssamtaler, mellom arbeidstaker og 
arbeidsleder/veileder ved aktuell avdeling. I disse samtaler 
setter vi fokus på den enkeltes egenvurdering og 
tilbakemelding i forhold til bedriftens tjenester, sosiale 
miljø, fysiske forhold og lignende. Dette for å sikre 
arbeidstakers mulighet for å påvirke sin egen situasjon, 
avdelingen og VTA-tiltaket generelt. Gjennom 
observasjoner og samtaler tilrettelegges 
arbeidssituasjonen for den enkelte med siktemål på 
personlig vekst og utvikling. Vårt fokus er arbeidstrening 
og kvalifisering/kompetansebygging. Det skal hele tiden 
være fokus på den enkeltes muligheter rettet mot arbeid i 
det ordinære arbeidsmarked helt eller delvis, noe som er 
en intensjon nedfelt i avtalen med NAV.  
 
Nytt av 2018 er at de 2 kommunale VTA-plassene i Lierne kommune ble omgjort til ordinære VTA-
plasser 1. oktober, slik at vi samlet sett har 32 plasser fordelt på våre 5 eierkommuner. Av disse 
disponerer Høylandet kommune 7 tiltaksplasser, Grong kommune 7 tiltaksplasser, Overhalla 
kommune 8 tiltaksplasser, Namsskogan kommune 5 tiltaksplasser og Lierne kommune nå altså 5 
tiltaksplasser. Utnyttelse av VTA plasser for 2018 samlet sett er 98,9% når vi tar høyde for 
omgjøringen av de kommunale plassene i Lierne. Kjøp av fleksible kommunale plasser kommer i 
tillegg og i 2018 har dette utgjort ca. 3,6 plass. 

Resultat formidling til ordinært arbeidsliv: 1 person har fast deltidsarbeid i vintersesongen i 
kommunal regi der han mottar lønn direkte fra denne kommunen. 1 person er utleid på timebasis 
til en ordinær bedrift, som en del av vedkommende sin tilrettelegging og utviklingsmål. 1 person 
hospiterer i en ordinær bedrift med tanke på overgang dit i løpet av 2019.  

 

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal 

tilby personer arbeid i en skjermet 

virksomhet med arbeidsoppgaver 

tilpasset den enkeltes yteevne. 

Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør 

skal oppleves som en trygg og god 

arena for vekst og utvikling. 
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Arbeidsforberedende trening (AFT) 

NAMAS Vekst AS har i 2018 
gjennomført sitt første hele driftsår 
med AFT. Det har vært knyttet spenning 
til innsøking og ny målgruppe. Både 
NAV og NAMAS har brukt dette året på 
å finne ut hvordan tiltaket kan brukes 
og hvilke deltagere som har best utbytte 
av tiltaket. Vi har i løpet av 2018 hatt 31 
innsøkinger på AFT og 20 har avsluttet 
tiltaket i løpet av perioden. 9 av de 31 
ble søkt inn med en deltagerprosent på 
100%, noe som kan gi en pekepinn på 
funksjonsnivå og målgruppens nærhet 
til ordinært arbeidsliv. 
 
NAV har et målkrav for formidling til 
ordinært arbeid/utdanning i AFT på 
50%. NAMAS har en andel av deltagere i 
2018 som har avsluttet tiltaket med 
utfall arbeid og/eller utdanning på til sammen 68%. Andre årsaker til avslutning utgjør dermed 
32%, hvorav 50% er avsluttet eller blitt avbrutt på grunn av sykdom. 
 

 
 

58 %

10 %

32 %

Formidling og sluttårsaker AFT 
2018

Arbeid

Utdanning

Andre årsaker

Formål: Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet  

opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med 

nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.  

Målgruppe: Arbeidsforberedende trening er for personer 

med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov,  

som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som 

har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging  

med sikte på komme i ordinært arbeid.  

Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år, 

maksimalt inntil 2 år. Kan unntaksvis forlenges med 

ytterligere 1 år for deltakere som gjennomfører formell 

opplæring med sikte på formell kompetanse, dvs til  

totalt 3 år 

Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV 

Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor 
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NAMAS Vekst AS har 13 AFT-
plasser i sin avtale med NAV for 
Indre Namdal. Som tidligere år 
med tiltaket APS (som kan ses på 
som forløperen til AFT), ser vi at 
utnyttelsen av disse plassene 
varierer i løpet av året og at 
variasjonen er påfallende lik 
gjennom året. Det finnes ulike 
forklaringsmodeller på dette, uten 
at vi ønsker å trekke noen 
konklusjoner. NAV er kjent med 
denne variasjonen og de 
forholdsvis store økonomiske 
virkningene dette får for oss som 
tiltaksarrangør. Vi arbeider derfor i fellesskap med å sikre best mulig plassutnyttelse i framtiden, 
noe som ikke bare vil gange NAMAS, men i høyeste grad også NAV og deres brukere. 
 

ARR: Arbeidsrettet rehabilitering  

MN Vekst AS er hovedleverandør med Ytre Namdal Vekst AS, NAMAS AS Vekst, Namdal 
Rehabilitering IKS, FAST Rørvik og TRÆN Namsos som underleverandører.  
 

Faglig innhold:  
Formål: arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til 
mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. 
Målsettinger for personer med og uten arbeidsforhold.  
Aktuelle deltakere er personer som er sykmeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt 
slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.  
Varighet: inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker etter 
en nærmere vurdering ved særlige behov. Forlengelse skal grunngis skriftlig av leverandør 
med en redegjørelse av forventet resultat i forlengelsesperioden. En forlengelse skal 
godkjennes av NAV-kontoret. 

 
NAMAS Vekst AS har ikke hatt innsøking på ARR i 2018.  
 

Arbeidspraksis skole/v.g.s. 

NAMAS Vekst AS har hatt arbeidspraksis for 1 elev fra ungdomsskolen, som fikk fortsette hos oss 
etter overgang til videregående skole i 2018. I tillegg har vi hatt 1 elev fra videregående skole 
gjennom hele året. 
 

Flyktningetjenesten 

NAMAS Vekst AS har hatt 2 personer på språkpraksis/arbeidspraksis fra flyktningetjenesten i 
Høylandet og Grong. 
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